Kontakter vid startandet av en
ny livsmedelsverksamhet
Denna information visar vilka du kan behöva kontakta innan du startar en
livsmedelsanläggning. Det gäller exempelvis uppstartandet av en kiosk, grill, café, salladsbar
pizzeria, restaurang, bageri eller liknande.

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Livsmedelsverket

Om du startar en livsmedelsverksamhet ska
denna vara registrerad hos miljö- och
hälsoskyddskontoret, senast två veckor före
planerad start. Efter att du har börjat din
livsmedelsverksamhet kommer miljö- och
hälsoskyddskontoret göra en inspektion. De
kontrollerar att du uppfyller kraven på säker
livsmedelshantering och att livsmedlena är
korrekt märkta/presenterade.

Om din verksamhet ska tillverka animaliska
livsmedelsprodukter och leverera vidare till en
annan livsmedelsanläggning, behöver du ett
godkännande (tillstånd) innan du får starta.
Detta tillstånd ansöker du om hos
Livsmedelsverket.

Förvaltningen arbete och välfärd
Du behöver söka tillstånd, hos förvaltningen
arbete och välfärd, för att få servera
alkoholhaltiga drycker. Vid planerade
ändringar ska tillståndshavare i förväg anmäla
förändringar i verksamheten som kan ha
betydelse för tillsynen.

Näringslivskontoret
Näringslivskontoret kan hjälpa och vägleda dig
om du vill nyetablera, expandera och utveckla
ditt företag. På näringslivskontoret är det främst
Björn Collin som arbetar med
livsmedelsverksamheter.
Om du ska sälja tobak behöver du lämna en
tobaksanmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Har du en eller flera kylar och frysar som
innehåller köldmedier kan en kylfirma
behöva kontrollera dem regelbundet. För
större anläggningar finns det krav på att
årligen rapportera dessa kontroller till miljöoch hälsoskyddskontoret. Du måste anmäla
riktigt stora kylaggregat till oss i god tid
innan du installerar dem. Vid frågor om hur
detta berör din anläggning, kontakta en
kylfirma eller miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Stadsbyggnadskontoret
I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov.
Då ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.
Bygglov är ett krav bland annat för att
• uppföra en ny byggnad (nybyggnad)
• bygga till en befintlig byggnad
• ändra en lokals användningsområde, till
exempel från kontor till restaurang eller
från kontor till boende och så vidare
• ändra fasadens utseende med nya dörrar
etcetera
• sätta tak över uteservering
• ha markis på ställning
• sätta upp skyltar.
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Anmälan
För en del åtgärder behöver du inget bygglov,
men du behöver göra en anmälan istället. Du
ska göra en anmälan exempelvis om du
• gör ingrepp i den bärande stommen
• påverkar brandskyddet
• gör väsentlig ändring av planlösning
• installerar eller ändrar anläggningen för
ventilation, vatten eller avlopp.

Tekniska Förvaltningen
Det kan också bli aktuellt att ta kontakt med
tekniska förvaltningen och dess olika
avdelningar. Exempelvis ska din verksamhet
ha abonnemang för sophämtning. Då ska du
ta kontakt med renhållningsavdelningen.
Vid tillagning av mat och diskning är det
oftast krav på att ha en godkänd
fettavskiljare. Om du har en
livsmedelsindustri kan du även behöva
särskilda avtal gällande vatten och avlopp.
Vid nybyggnation är det krav på att anmäla
om anslutning till kommunalt VA. Kontakta
tekniska förvaltningen i dessa frågor.

Värends Räddningstjänst
Du kan söka tillstånd för hantering av
brandfarlig vara, till exempel gasol, hos
Värends räddningstjänst. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, meddelar
föreskrifter och anvisningar om hur du ska
hantera dessa varor. Mer information finns på
Värends Räddningstjänsts webbplats, se
kontaktrutan till höger.

Polismyndigheten
Du behöver söka tillstånd hos
polismyndigheten om du ska ta allmän plats i
anspråk. Till exempel om du ska ha
uteservering.

Växjö Kommun
Webbplats: Vaxjo.se
Telefon, Kontaktcenter: 0470-410 00
Besöksadress: Västra Esplanaden 18
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Postadress: Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Box 1222, 351 12 Växjö
Telefon: 0470- 410 00
E-post: miljokontor@vaxjo.se
Stadsbyggnadskontoret
Postadress: Stadsbyggnadskontoret,
Box 1222, 351 12 Växjö
Telefon: 0470-410 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se
Förvaltningen arbete och välfärd
Postadress: Förvaltningen arbete och välfärd,
Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18
Telefon: 0470 410 00
E-post: info@vaxjo.se
Näringslivskontoret
Björn Collin
Telefon: 0470-415 87
E-post: bjorn.collin@vaxjo.se
Tekniska Förvaltningen
Växjö kommun
Postadress: Tekniska förvaltningen
Box 1222, 351 12 Växjö
Telefon: 0470-410 00
Besöksadress: Västra Esplanaden 18

Övriga myndigheter
Värends Räddningstjänst
Postadress: Box 1232, 351 12 Växjö
Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7
Webbplats: vrtj.se
Telefon: 0470-76 65 00
E-post: raddningstjansten@vaxjo.se
Polismyndigheten
Telefon: 114 14
E-post: registrator.syd@polisen.se
Livsmedelsverket
Telefon: 018-17 55 00
Webbplats: livsmedelsverket.se

